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ঞ্চভ রযচ্ছেদ 

 

তীথথমাত্রা ও ঠাকযু শ্রীযাভকষৃ্ণ -- আচাচ্ছমথয রতন শশ্রণী 

 

        রিত -- ভাচ্ছেয তীচ্ছথথ কতদূয মাওো চ্ছেরির? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- াঁ, কতক জােগা শদচ্ছখরি। (াচ্ছে) াজযা অচ্ছনক দূয রগরির; আয খুফ উঁচুচ্ছত উচ্ছঠরির। 

হৃলীচ্ছক রগরির। (কচ্ছরয াে) আরভ অত দূয মাই নাই, অত উঁচুচ্ছতও উরঠ নাই। 

 

        ‚রচর কুরনও অচ্ছনক উচ্ছে উচ্ছঠ, রকন্তু নজয বাগাচ্ছে। (কচ্ছরয াে) বাগাে রক মান? কারভনী ও কাঞ্চন। 

 

        ‚মরদ এখাচ্ছন ফচ্ছ বরিরাব কযচ্ছত ায, তাচ্ছর তীচ্ছথথ মাফায রক দযকায? কাী রগচ্ছে শদখরাভ, শই 

গাি! শই শতঁতুরাতা! 

 

        ‚তীচ্ছথথ রগচ্ছে মরদ বরিরাব না র, তাচ্ছর তীথথ মাওোয আয পর র না। আয বরিই ায, একভাত্র 

প্রচ্ছোজন। রচর কুরন রক মান? অচ্ছনক শরাক আচ্ছি, তাযা রম্বা রম্বা কথা কে। আয ফচ্ছর শম, াচ্ছে শম কর কভথ 

কযচ্ছত ফচ্ছরচ্ছি, আভাযা অচ্ছনক কচ্ছযরি। এরদচ্ছক তাচ্ছদয ভন বাযী রফলোি -- টাকা-করে, ভান-ম্ভ্রভ, শদচ্ছয 

খু, এই ফ রনচ্ছে ফেস্ত।‛ 

 

        রিত -- আচ্ছে, াঁ। ভাে, তীচ্ছথথ মাওো মা, আয শকৌস্তুব ভরণ শপচ্ছর অনে ীযা ভারণক খুচঁ্ছজ শফোনও 

তা। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- আয তুরভ এইরট শজচ্ছনা, াজায রক্ষা দাও -- ভে না চ্ছর পর চ্ছফ না। শিচ্ছর রফিানাে 

শাফায ভে ভাচ্ছক ফরচ্ছর, ‘ভা, আভায মখন াগা াচ্ছফ, তখন তুরভ আভাে উরঠও।’ ভা ফরচ্ছর, ‘ফাফা, াগাই 

শতাভাচ্ছক উঠাচ্ছফ, এজনে তুরভ রকিু শবচ্ছফা না।’ (াে) 

 

        শইরূ বগফাচ্ছনয জনে ফোকুর ওো রঠক ভে চ্ছরই ে।ভ‛ 

 

[াত্রাাত্র শদচ্ছখ উচ্ছদ -- ঈশ্বয রক দোভে? ] 

 

        ‚রতনযকভ বফদে আচ্ছি। 

 

        ‚একযকভ -- তাযা নােী শদচ্ছখ ঔলধ ফেফস্থা কচ্ছয চচ্ছর মাে। শযাগীচ্ছক শকফর ফচ্ছর মাে, ঔলধ শখচ্ছো শ। 

এযা অধভ থাচ্ছকয বফদে। 

 

        ‚শইরূ কতকগুরর আচামথ উচ্ছদ রদচ্ছে মাে, রকন্তু উচ্ছদ শরাচ্ছকয বার র রক ভন্দ র তা শদচ্ছখ না। 

তায জনে বাচ্ছফ না। 

 

        ‚কতকগুরর বফদে আচ্ছি, তাযা ঔলধ ফেফস্থা কচ্ছয শযাগীচ্ছক ঔলধ শখচ্ছত ফচ্ছর। শযাগী মরদ শখচ্ছত না চাে, 
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তাচ্ছক অচ্ছনক ফঝুাে। এযা ভধেভ থাচ্ছকয বফদে। শইরূ ভধেভ থাচ্ছকয আচামথও আচ্ছি। তাযঁা উচ্ছদ শদন, আফায 

অচ্ছনক কচ্ছয শরাকচ্ছদয ফুঝান মাচ্ছত তাযা উচ্ছদ অনুাচ্ছয চচ্ছর। আফায উত্তভ থাচ্ছকয বফদে আচ্ছি। রভষ্ট কথাচ্ছত 

শযাগী মরদ না ফুচ্ছঝ, তাযা শজায মথন্ত কচ্ছয। দযকায ে, শযাগীয ফচু্ছক াঁটু রদচ্ছে শযাগীচ্ছক ঔলধ রগররচ্ছে শদে। 

শইরূ উত্তভ থাচ্ছকয আচামথ আচ্ছি। তাঁযা ঈশ্বচ্ছযয চ্ছথ আনফায জনে রলেচ্ছদয উয শজায মথন্ত কচ্ছযন।‛ 

 

        রিত -- ভাে, মরদ উত্তভ থাচ্ছকয আচামথ থাচ্ছকন, তচ্ছফ শকন আরন ভে না চ্ছর োন ে না, এ-কথা 

ফরচ্ছরন? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- তে ফচ্ছট। রকন্তু ভচ্ছন কয, ঔলধ মরদ শচ্ছট না মাে -- মরদ ভুখ শথচ্ছক গরেচ্ছে মাে, তাচ্ছর 

বফদে রক কযচ্ছফ? উত্তভ বফদেও রকিু কযচ্ছত াচ্ছয না। 

 

        ‚াত্র শদচ্ছখ উচ্ছদ রদচ্ছত ে। শতাভযা াত্র শদচ্ছখ উচ্ছদ দাও না। আভায কাচ্ছি শক শিাকযা এচ্ছর 

আচ্ছগ রজোা করয, ‘শতায শক আচ্ছি?’ ভচ্ছন কয, ফা নাই; েচ্ছতা ফাচ্ছয ঋণ আচ্ছি, শ শকভন কচ্ছয ঈশ্বচ্ছয ভন 

রদচ্ছফক? শুনচ্ছিা ফা?ু‛ 

 

        রিত -- আো া,ঁ আরভ ফ শুনরি। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- একরদন ঠাকুযফারেচ্ছত কতকগুরর রখ রার এচ্ছরির। ভা-কারীয ভরন্দচ্ছযয ম্মুচ্ছখ তাচ্ছদয 

চ্ছে শদখা র। একজন ফরচ্ছর, ‘ঈশ্বয দোভে।’ আরভ ফররাভ, ‘ফচ্ছট? তে নারক? শকভন কচ্ছয জানচ্ছর?’ তাযা 

ফরচ্ছর, ‘শকন ভাযাজ, ঈশ্বয আভাচ্ছদয খাওোচ্ছেন, -- এত মত্ন কযচ্ছিন।’ আরভ ফররাভ, ‘শ রক আশ্চমথ? ঈশ্বয 

শম কচ্ছরয ফা! ফা শিচ্ছরচ্ছক শদখচ্ছফ না শতা শক শদখচ্ছফ? ও-াোয শরাক এচ্ছ শদখচ্ছফ নারক?’ 

 

        নচ্ছযন্দ্র -- তচ্ছফ ঈশ্বযচ্ছক দোভে ফরফ না? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- তাঁচ্ছক রক দোভে ফরচ্ছত ফাযণ কযরি? আভায ফরফায ভাচ্ছন এই শম ঈশ্বয আভাচ্ছদয আনায 

শরাক, য নন। 

 

        রিত -- কথা অভূরে! 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- শতায গান শুনরিরুভ -- রকন্তু বার রাগর না। তাই উচ্ছঠ শগরভু। ফররভু, উচ্ছভদাযী অফস্থা -- 

গান আরুনী শফাধ র। 

 

        নচ্ছযন্দ্র ররিত ইচ্ছরন, ভুখ ঈলৎ আযরিভ ইর। রতরন চু করযো যরচ্ছরন। 

 


